Innowacyjny producent
sprężyn gazowych,
amortyzatrów i systemów
elektrycznych

VariBase

NOWOŚĆ
Varibase: Gotowa do montażu kolumna z regulacją wysokości
Pneumatyczny system z regulacją wysokości VariBase jest profesjonalnym i niezwykle solidnym
rozwiązaniem. Charakteryzuje się prostotą obsługi, komfortową regulacją oraz długim okresem
użytkowania. Cały system działa w oparciu o blokowaną sprężynę gazową.

Zalety
•
•
•
•
•
•
•

Elegancki design z rur kwadratowych
Dostępne w wersjach BTU – szersza rura na górze oraz BTD – szersza rura na dole
Solidny system prowadzenia
Dostępny z dwoma wersjami sprężyn gazowych (blokowane sztywno i elastyczne)
Kolumna nieobrotowa
Szybka i łatwa regulacja
Montaż Plug & Play

Zastosowania
•
•
•
•

Pulpity z regulacją wysokości
Stoliki kawiarniane
Stoliki przyłóżkowe
Wózki

stoliki, stoliki bistro

stolik mówcy,
stolik nauczyciela

SOLVEC s.c.
Autoryzowany
przedstawiciel
SUSPA GmbH
ul. Lwowska 31/403
56-400 Oleśnica
Polska
wózki

stoły przyłóżkowe

+48 534 520 000
+48 71 72 34 666
info@solvec.pl
www.solvec.pl

Innowacyjny producent
sprężyn gazowych,
amortyzatrów i systemów
elektrycznych

VariBase

NOWOŚĆ
Specyfikacja Techniczna
Cechy

Wartości

Wymiary BTU (szersza rura na górze) □ 70 / □ 65 mm
Wymiary BTD (szersza rura na dole)

□ 60 / □ 65 mm

Długość po rozłożeniu (L)

1.040 mm

815 mm

655 mm

Skok (C)

400 mm

290 mm

215 mm

Długość po złożeniu

640 mm

525 mm

440 mm

Siła wysuwu

120 N, zalacena dla wagi blatu ~ 6 kg dostępne siły F1 (70-400 N)

Wykończenie powierzchni

malowana proszkowo (RAL9006), inne kolory RAL na żądanie

Aktywacja / sterowanie

dźwignia lub przycisk płaski z linką

Mocowanie blatu

Kołnierz na 12 otworów, dystans 32 mm

Mocowanie podstawy

kołnierz 4 x M6

Kolumna bez funkcji obrotu

w standardzie
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